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INHOUD

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
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Urb. Barranco Hondo Website: www.holandeses.nl
03580 Alfaz del Pi Email: bestuur75@gmail.com
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Algemeen e-mailadres: bestuur75@gmail.com
Ger Schotte Voorzitter  tel.: 965 840 497

tel.: 628 168 933
Hennie Hulscher Vice voorzitter  tel.: 966 873 350
Ronald Westerduin Penningmeester tel.: 966 868 996
Ruud Kooijmans Secretaris tel.: 665 796 089
Vivian Wienholds Algemeen lid tel.: 637 210 164

Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
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SOCIËTEIT informatie
Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: !   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: ! 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2015) bedraagt de contributie: ! 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: ! 20,- per 2 maanden: ! 40,-

De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt ! 5,- extra in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgemaakt.

NB. Nieuwe bankrekening!

BANCO POPULAR
Rekeningnummer: 0075 1074 48 060-01908-71
IBAN: ES09 0075 1074 4806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.

                



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
Agenda activiteiten Henk en Karin: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 679 015 430
Bridge donderdag Riek en Jan Tol 966 874 358
Bridge woensdag Riek Tol 966 874 358
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Henk Murks 965 871 180
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Henk en Dini Beije 606 687 395
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Linedance Joke Niestadt 656 943 098
Shantykoor Ruud Kerkhof 965 887 905
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Jan Roozen 607 652 422
Tekenen en schilderen -- --
Wandelclub Henk Murks 618 333 224

Ruud van den Born 629 965 668
Zwembad Martha Huijboom 966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Naam Telefoonnummer
Mevr. Yvonne Lit; 671 971 882

Lidmaatschap beëindigd:

Geen meldingen

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-
kaartje afhalen aan de bar.

Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres
of wijziging daarvan, dit gaarne aan ons doorgeven 
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;

Riek en Jan Tol
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VAN DE REDACTIE 
Het levert iedere maand weer een bepaalde spanning op of wij van onze

leden genoeg “schrijfsels” krijgen om DE BRUG van plezierig en informa-
tief leesvoer te voorzien. Het blijft natuurlijk altijd vrije nieuwsgaring, want
de mensen van de diverse afdelingen schrijven toch maar iedere keer hun
belevenissen van de afgelopen maand op.
En juist die informatie willen wij onze lezers niet onthouden, dus vrijwillige
journalisten: onze dank is groot en die dankbaarheid leeft hopelijk ook bij al
onze leden!

Ook het vermelden van de dingen die komen gaan wordt door het
Evenementen Team altijd zeer zorgvuldig voorbereid en in DE BRUG
geplaatst. In de Club hangen en liggen altijd prachtige en kleurrijk vervaar-
digde aankondigingen.

De fotografen onder u die de geplaatste foto´s hebben gemaakt zijn wij
uiteraard ook zeer erkentelijk. Overigens is op onze website www.holande-
ses.nl nog meer schoons te zien in het fotoalbum.

Wij hebben na deze mei-BRUG nog één BRUG te gaan die 01 juni zal ver-
schijnen, en dat betekent dat u vóór ons zomerreces van 2 maanden de gele-
genheid hebt om daarin uw zegje te doen voordat er 01 september a.s. weer
een editie zal verschijnen.

Wij wensen u allen een bloemrijke en heerlijke meimaand toe!

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interes-
sant om op te nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.

pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor juni in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste mei. 

N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst
in Times New Roman.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op vrijdag, 08 mei 2015 om 11.00 uur, wordt de aangekochte defibrillator
(desfibrilador) gedemonstreerd door Laura van Lochem, één van de cardio-
logen van Hospital IMED LEVANTE.
Hiervoor roepen wij vrijwilligers op vanuit onze leden, om mee te doen aan
de cursus en ook leden, die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom op
deze ochtend.
Deze defibrillator is deels betaald door Hospital IMED LEVANTE. Tevens
geeft IMED de bijbehorende jaarlijkse cursussen, t.w.v. 700,00 Euro en dit
is geheel gratis.
Deze defibrillator is een semi-automatisch apparaat, waarmee men door het
toedienen van een elektrische schok het hart weer op gang kan brengen bij
een hartstilstand van een persoon. Wij hopen dat er veel geïnteresseerde
leden aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
Hennie Hulscher, Vice voorzitter van Club Los Holandeses

Ger Schotte

Ik werd op 14 maart 1948 te Den Haag
geboren als oudste van 8 kinderen in een
brood- en banketbakkersgezin. 

Na de technische school ben ik gaan wer-
ken bij het Ministerie van Defensie. De eerste
10 jaar bij het Korps Mariniers. Daarna o.a.
bibliothecaris bij de Dienst Hydrografie (het
in kaart brengen van de zee en binnenwaterge-
bieden t.b.v. van de Kon. Marine en de
scheep-, en zeilvaart), bij het CABIS (het Informaticacentrum van de KM) en
Interservice; KM, KL, KLu en KMar. (alle krijgsmachtdelen) bij de
Maatschappelijke Dienst van Defensie. 
Het credo van het Korps Mariniers (niet te verwarren met de Koninklijke
Marine) is “Qua Patet Orbis” wat betekent; “Zo wijd de wereld strekt”.
Daarnaast kent het Korps de waarden “Verbondenheid, Kracht en Toewijding”.

Mag ik mij voorstellen

TTTTEERRMet 64 stemmen vóór, 34 tegen en 2 onthoudingen is hij gekozen tot
voorzitter, op vrijdag 24 april, tijdens de ALV.
Er waren 55 aanwezigen en 45 volmachten.

        



DE BRUG blz. 6

Mag ik mij voorstellen (vervolg)

Dit credo en deze waarden te samen met het motto “Sans Reproche” (Recht door
zee) zijn mijn leidraad die ik gebruik op mijn levenspad. 

Op mijn 55ste jaar ging ik met prepensioen op 10 december 2003 en op 12
december was ik mijn eerste olijven aan het oogsten. In juli 2003 was er een
boerderijtje gekocht in La Torre de les Maçanes (richting Alcoy, rechtsaf net
voorbij Xixona) met 3 ha grond. Begroeid met 500 olijf- en amandelbomen. Ik
werd olijfboer en studeerde daar voor via de Almazara.

In 2004 warm gedribbeld in Torremanzanas (de Castiliaanse naam voor het
dorp) en in 2005 resident geworden. Daar hechtte ik waarde aan, want naast de
heerlijke manier van het Spaanse leven wilde ik ook integreren en de Spaanse
samenleving begrijpen. Zo werd ik lid van de Almazara (de olijfolie coöperatie),
van een voetbal Peña, lid van de Muziek harmonie en lid van de vereniging die
het patroonsfeest “San Gregorius” organiseert in Torremanzanas. 

In mei 2009 ging ik wonen in Altea (Olla). De boerderij was verkocht en ik
vond in Altea een prettig appartement om te wonen. Ik ben een verenigingsmens
en lid geworden in 2010  van Club Los Holandeses, via de schilder- en teken-
club, door als “Julius Caesar” model te staan (liggen). Ik ben ook lid van enke-
le andere verenigingen. Asociación Música Clásica, Vrijmetselaars Loge
Leukopolis, Golfclub Albir en Vereniging van Veteranen en Oud Militairen.   

Ik voel me prima in Spanje met vele vrienden en kennissen en heb via telefoon
en e-mail contact met familie en vrienden in Nederland. Als ik bezoek breng aan
Nederland probeer ik dat te combineren met een paar dagen zeilen bij de zeilver-
eniging van de Kon. Marine waar ik donateur/lid ben gebleven. Schilderen is ook
een hobby en daarnaast vind ik wandelen, fietsen en sporten heerlijk.

Ik heb reeds 15 maanden, tot april 2013, in het bestuur gezeten van onze
Vereniging. Om medische redenen heb ik toen mijn functies neergelegd. Ik stel
mij beschikbaar voor het bestuur van CLH.
Ik zet mij graag in met het Bestuur voor onze Vereniging met de kennis die ik
heb. Voor de voortgang van de zakelijke en organisatorische zaken en om op een
open wijze met elkaar te communiceren en daar waar nodig evenwicht te schep-
pen in groepsprocessen.

Wij bieden al 40 jaar (1975-2015) een groot scala aan activiteiten, georgani-
seerd door enthousiaste leden voor onze leden. Door die inzet bestaan wij al
zolang en gaan daarmee voort in de toekomst.  

Hier zet ik mij graag voor in met de eerder genoemde leidraad.
Ger Schotte

    



Zaterdag  02   mei   2015 Salsa Party live muziek met
Rafa: van 15.00 tot 19.00 uur.
Toegang Gratis

Maandag 04   mei   2015 Nationale Dodenherdenking
Aanvang 19.00 uur.

Zondag    10   mei      2015 Moederdag
11.00 uur Koffie met iets lekkers.

Zaterdag 23   mei 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.

Zondag    21   juni      2015 Vaderdag
11.00 uur Koffie met iets lekkers.

Zaterdag 23   mei 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.
Laatste van het seizoen.

JULI BBQ of Paella.

AGUSTUS BBQ of Paella.

Zaterdag 7 t/m 14 nov. 2015 FEESTWEEK: 40 JAAR
CLUB “LOS HOLANDESES”

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Eigenlijk hebben we niet veel nieuws te melden deze keer. Het gaat
allemaal z’n gangetje. 
De dames van de Bibliotheek kijken elke week uit naar uw komst.
Zoals u weet is de Bibliotheek iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur
open. Bij het zwembad het trapje af.
Medewerkers van de Bibliotheek

PAASBRUNCH
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JUBILEUMACTIVITEITEN v.d. Jubileumcommissie
Zoals waarschijnlijk nu iedereen weet, bestaat de Club Los Holandeses dit

jaar 40 jaar. We gaan dit vieren van 07 november tot 14 november a.s.. 
Wij hebben Imed Levante bereid gevonden om ons te sponsoren, maar dat

is nog niet voldoende om er een spetterend feest van te maken. Eén van de
activiteiten om geld te verkrijgen is het houden van een maandelijkse loterij.
In februari jl. was het een geweldige boodschappenmand. De winnaar had
zich niet gemeld, zodat we in maart twee prijzen hadden. Een dinerbon te
besteden bij restaurant “Las Coronas” en de boodschappenmand die dus voor
de tweede keer in de verloting ging. 

De mand is gewonnen door Lau en Thea Versendaal ,en Rita van der Slik
is de gelukkige voor de genoemde dinerbon.Voor de maand april was er een
kadobon van het tuincentrum “Garden Center Navarro” en voor de maand
mei staat er weer een geweldige boodschappenmand klaar. Iedere maand is
er dus een andersoortige prijs te winnen. We vragen dus aan iedereen: steun
ons, koop loten en maak kans op een geweldige prijs. 

De loten zijn verkrijgbaar aan de bar.

Andere acties

De voorzitter van de jubileumcommissie, Paul Indemans, geassisteerd
door Fred Mahler, neemt twee enveloppes met inhoud in ontvangst.
De eerste bevat de opbrengst van de schilderijenveiling ten bedrage
van 191 Euro. De tweede met een gift van Bart Groels t.b.v. 300 Euro.
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GEZELLIG AFVALLEN

Hallo, iedereen kent mij geloof ik wel. Voor degenen die mij niet kennen,
ik ben Magda Visser en ik werk af en toe bij de jongens Marco en Aad. Ik
ben 66 jaar en heb redelijke ervaring met afvallen. 

Vroeger ben ik 30 tot 35 kilo afgevallen tot 3 à 4 keer toe. Raakte zwan-
ger en begon weer met eten, want ik werd toch weer dik. En zo is het mijn
hele leven gegaan eraf, erbij, eraf en weer erbij, zoals bij de meeste mensen.

Na de feestdagen ben ik weer begonnen, de knop ging maar weer eens om,
ha, ha. Dat is me redelijk gelukt. Nu zijn we naar Mojacar geweest in een
heel goed hotel met de Klaverjas-club. Henk en Diny Beije hebben dat weer
geweldig geregeld. Maar helaas was ik na 4 dagen weer bijgekomen.
Hoeveel? Maar 3 kilo, tja dat moet kunnen. 

Maar het is o zo moeilijk om dan weer je dieet op te pakken. Ik dacht,
natuurlijk ook in mijn belang, een dieetclubje op te starten. Dan moet jezelf
wel het goede voorbeeld geven. 

Inmiddels hebben er zich al wat dames gemeld. Wij zijn dus op 17 april jl.
gestart. Vrijdagmorgen tussen 12 uur en half 1 komen we bij elkaar in de
Club. Want men wil misschien eerst naar de markt in Alfaz. Soms kan het
niet op de vrijdag dan wijken we uit naar een andere dag. Ik probeer 1 keer
in de week aan te houden. 

Ik weet natuurlijk niet alles, en wat ik niet weet? nu, dat weet wel een
ander. De meesten hebben ook ervaring met het afvallen. Het voornaamste is
wel dat het een gezellig clubje wordt. Maar daar ben ik niet bang voor. 

Dames die mee willen doen zijn natuurlijk van harte welkom, hoe meer
deelnemers, hoe gezelliger. Verder horen jullie alles in de Club. 

Ik hoop dat er veel mensen komen. Het is o zo fijn om in de zomer een
maatje kleiner te hebben. O, ja voor degenen die willen meedoen, mijn
bedoeling is om ook wat te gaan lopen, bijvoorbeeld van Albir naar Altea en
terug en dan nog even gezellig een kopje koffie of watertje te drinken met
elkaar.

Er is al een naam bedacht voor het clubje, HET JO JO CLUBJE.
Dames tot in de Club, groetjes,

Magda

Het JoJo clubje telt al elf leden.
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BEELDHOUWEN

- HOUWCURSUS

Jolande Spaink geeft v.a. dinsdag 03 november 2015 iedere dinsdag 
beeldhouwen, van ongeveer 10.30 u. tot 13.00 u.
Gewerkt wordt in gasbeton, een heel zachte, witte steen.
Voor gereedschap en stenen wordt gezorgd. Tevens begeleidt zij beeldhou-
wen in andere soorten steen. In dat geval wel zelf eigen steen plus gereed-
schap meenemen.
Maximum aantal deelnemers: 8 personen.
Vooraf s.v.p. aanmelden via e-mail: spaink.art@hotmail.com
Of kom gewoon een keertje vrijblijvend kijken, er worden echt leuke dingen 
gemaakt, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.
Misschien tot november!

Misschien hebt u het ook gehoord?
Er komen op dinsdag en donderdag vreemde geluiden uit de tent. Ik  ben er
een keer gaan kijken en zag dat er daar gebeeldhouwd werd door Jolande
Spaink. Voor de afdeling Biljart heeft zij een leuk ornament gemaakt. 

Zij geeft beeldhouwles tot eind mei, en in oktober is zij weer terug (zie
artikel in deze BRUG).  Haar man Ton geeft, tijdens de afwezigheid van Bart
Groels, schilderles in de Soos. 

Misschien worden de beeldhouwlessen in de toekomst net zo’n groot suc-
ces als de schilderlessen nu, en staan er dan ook driedimensionale werken bij
de Club, misschien zelfs een eigen beeldentuin?   

Ga ook eens kijken! 
Ruud Brouwer

    



Let op: wijziging e-mail
info@mcsseguros.net
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BILJART-nieuws
Alle leden van onze club, ook de deeltijdleden mogen altijd gebruik  maken
van de twee biljarttafels in de Soos, mits zij enigszins kunnen biljarten. 
Voor 50 eurocent kan iedereen 20 minuten biljarten. Helaas zijn er personen
die 20 cent in de biljartklokken gooien en dat meer dan genoeg vinden. Zij
beseffen waarschijnlijk niet dat de biljartafdeling jaarlijks rond 1000 euro
kwijt is voor het groot onderhoud van de tafels.   Waarschijnlijk werd dit niet
door hen beseft en vind ik geen 20 cent stukken meer bij het wekelijks legen
van de biljartklokken. Om deze reden worden in het najaar de biljartklokken
zodanig aangepast dat alleen 1 euro muntstukken kunnen worden gebruikt.  
Biljartpenningmeester,
Ruud Brouwer

AFDELING BILJART
Wist u dat er al 35 jaar binnen onze 40-jarige Club een afdeling Biljart
bestaat met een eigen bestuur?
Op 10 april jl. werd de jaarlijkse biljartbijeenkomst gehouden. Op deze bij-
eenkomst werd medegedeeld dat Jan Tol (secretaris) stopt met zijn werk-
zaamheden voor de afdeling Biljart. Voor zijn diverse biljartwerkzaamheden
werd hij door de voorzitter bedankt. Nu wordt getracht met een afgeslankt
bestuur Hennie Hulscher (voorzitter) en Ruud Brouwer (penning-
meester/schrijver) het komend jaar de biljartleden tevreden te stellen,
natuurlijk samen met de diverse wedstrijdleiders Cees Kraan/Cor
Klaver/Jan Lindenhof  (die het echte werk doen!). Tijdens deze vergadering
werden de financiën besproken van het boekjaar 2014 en de begroting van
2015. Daarbuiten werd overeengekomen een muntwijziging in de biljart-
klokken aan te brengen en  de biljartregels aan te passen.
Tot slot ontvingen de winnaars hun fel begeerde competitieprijzen over het
biljartseizoen  2014-2015 .
Dames biljart: 1. Susanna de Zwaan
Biljart Libre: 1. Cees Kraan 2.Carl Fritsch 3. Frans van Raalte
Drie banden biljart:1. J.P. Peeters 2. Cees Kraan 3. Cor Klaver
Na afloop werd door het biljartbestuur aan alle biljartleden die op deze ver-
gadering aanwezig waren een goedverzorgd hapje en een drankje aangebo-
den.                                                                          
Hebt u idee om ook te gaan biljarten, wij beschikken sinds kort over twee
biljartinstructeurs : J.P. Peeters en Wiebo v.d.Berg.
Of wil  je misschien met enige biljartkennis het gewoon zelf een keer pro-
beren? Op de donderdagen vanaf  10.30 uur is er een biljartinstuif en na
13.00 uur wordt er biljartles gegeven.                                                         
Ruud Brouwer, biljartschrijver.                
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We gaan behoorlijk naar de zomer toe en veel mensen zijn weer terug gegaan
naar hun geboorteland om daar de warmte van Spanje te ontlopen. 

Het is natuurlijk ook fijn om de familieband weer een beetje aan te halen,
zeker die met de kleinkinderen. En daar is de mogelijkheid om te fietsen groter.
Op zo’n elektrisch ding kost het voor onze oude benen ook minder moeite.

Toch is het beter dat we even afscheid van elkaar nemen, want de rek raakt er
een beetje uit, en dat was met het kaarten te merken. Laten we rekening houden
met elkaar, en beseffen dat we niet allemaal hetzelfde zijn, want ieder van ons
heeft zijn makken en we moeten ons ook realiseren dat alleen kaarten niet werkt,
want dat ben je zo zat. Dat je in een groep mensen treft waar je graag mee kaart
of minder graag, dat kom je in clubverband nu eenmaal tegen, en voor mij zelf
heeft dat zijn charme, en daar kan ik van genieten.

We hebben dit jaar de komende toernooien nog op de agenda staan: Dat is op
08 november een Koppel Klaverjas Drive in verband met het 40-jarig bestaan
van onze Club “ Los Holandeses “, met Calpe, en waarschijnlijk ook met Denia,
en onze Kerst Klaverjas Drive op 13 december. Noteer deze dagen in jullie
agenda. Als het zover is, dan krijgen jullie de kosten hiervan te horen.

We hadden veel kaartplezier, ook in Mojacar. Dat kunt u in deze BRUG lezen.
De onderstaande personen hebben de laatste tijd hun kaartkunde laten zien:

Voor de woensdagavonden waren dat:
25 maart Henk Beije 5238 punten
01 maart Riek Parlevliet 5474 punten
08 maart Toini Weiss 5351 punten
15 maart Aart van Zuijlen 5601 punten
Voor de zondagochtenden waren dat:
22 maart Trudy en Aart van Zuijlen 5989 punten
29 maart Joop Moisson en Joop Niestadt 5273 punten
19 maart Dirk Offenbach en Henk Beije 5355 punten 
Dat maakt een eindstand tot op dit moment.
Op de woensdagavond:
1e Ben van Beek 6341 punten
2e Dini Beije 5876 punten
3e Aart van Zuijlen 5601 punten
Op de zondagmorgen:
1e Jos van Helvert en Henk Beije 6342 punten
2e Bart Boumans en Jan schoonhoven 5995 punten
3e rudy en Aart van Zuijlen 5989 punten

Nu zijn jullie weer op de hoogte van het wel en wee van onze Klaverjasclub.
Het volgende verslag zal pas staan in DE BRUG van september. Wij wensen
allen een goed verblijf in Spanje, en zij die naar Nederland gaan veel plezier
daar, met niet te veel regen. Als jullie dat daar hebben, dan hebben wij dat ook
op ons mooie stekje te Milheeze.
HB

Nieuws v. d. AFDELING KLAVERJASSEN

            



KLAVERJASSEN WIJ WAREN IN MOJACAR
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Wat waren het weer prettige dagen met elkaar daar in Mojacar, 4 dagen kla-
verjassen aan 8 tafels. Alleen op de eerste dag moest er gedubbeld worden
omdat Charl Hilgers en Richard Terbraak  nog moesten komen die zaterdag,
en jawel hoor, na de eerste ronde kwamen ze binnen vallen. Richard droeg een
mand die ze normaal voor duiven gebruiken, maar die nu gevuld was met
levensmiddelen en producten uit de kapperszaak van Charl.

De mand werd onder groot applaus naar binnen gebracht, door een ieder
bekeken, en niet alleen door ons, nee menige Spanjaard stond er ook naar te
kijken terwijl wij weer aan het spelen waren. De sfeer was prima, ook met
een iets groter aandeel aan mensen van de Nederlandse Club uit Calpe.

Onze maaltijden konden we nuttigen in de VIP-room, en dat had ook zijn
charme om daar samen aanwezig te zijn. Het was wel jammer dat op zondag
de familie Weiss vertelde dat ze maandagmorgen terug zouden gaan naar
Alfaz, omdat Alexander problemen had met zijn ogen. Voor ons achterblij-
vers ging het spel gewoon verder.

Voor de eerste keer zolang we deze reis organiseren, was het weer het
enige dat tegen werkte, en dat, terwijl we nog nooit zo laat in het jaar daar
zijn geweest.

Op zaterdag zijn we met een groep naar Garucha gewandeld, de terugweg
werd met de auto gedaan op één na, en dat was Annelies Oostveen: zij stap-
te door de regen, en gewapend met een paraplu trotseerde zij de elementen.

Op zondag zijn we een trip gaan maken, die als verrassing een berg had,
die in de tijd van Franco nog met asfald was bewerkt maar daarna nooit meer.
Dus het was auto rijden tussen de kuilen door, maar boven aangekomen was
er een prachtig uitzicht dat door het weer wel zijn beperking had. Ook waren
we voor Uk Boumans naar een kerkje gereden, dat jammer genoeg gesloten
was, maar het kerkje was oud, veel ouder dan één van ons. Je zou verwach-
ten dat dit op zondag open zou zijn, maar hier zag je Spanje in het binnen-
land, geen kerkdiensten meer voor de oudjes die nog in het dorpje wonen, en
jonge mensen zag je er helemaal niet, waardoor deze dorpen gewoon spook-
dorpen gaan worden. Dat heb ik al eerder gezien in Villagonzalo, waar het
grootste deel van de bevolking is weggetrokken. De huizen worden wel door
de families onderhouden. Die komen dan ook met de Patroonsfeesten alle-
maal terug, maar ook wel om hun welvaart aan de anderen van het dorp te
laten zien.

We hadden deze middag ook ons spelletje, dat onder leiding van Margret
Vegter werd gespeeld, en dat gaf ondanks de veranderingen die zij had aange-
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bracht, weer de nodige hilariteit, zeker om de doos met chocoladesnoepjes.
Het weer werkte op maandagmorgen weer niet mee, maar we konden wel

Jeu-de-Boules spelen op ons vaste plekje. Met een truitje meer aan ging dat
perfect.  Ook hier had Bart Boumans als spelleider de regels veranderd, maar
de prijsuitreiking ging weer als vanouds, en met een eigen meegenomen
drankje werden door hem de prijzen aan de winnaars uitgedeeld. Als eerste
was geëindigd Sonja Blom van de Club uit Calpe, tweede was Hans Wessels,
en derde Lukas Schotkamp.

De leiding had gezorgd voor een hapje en na zo’n 1,5 uur was de meeste
drank genuttigd, dus gingen we ons klaar maken voor het middageten.

Het klaverjassen op deze middag was het allerlaatste gebeuren, dat alle
dagen onder leiding van Trudie en Aart van Zuijlen heel goed was verlopen.
Aan het eind van deze middag werd met enkele medewerkers, de totaalba-
lans uitgerekend, die in onze Viproom bekend zou worden gemaakt. Er werd
weer aardig veel gegeten nog, maar enkelen begonnen toch wel benieuwd te
worden naar wie de winnaars zouden zijn van het klaverjassen.

Deze prijsuitreiking werd gedaan door de organisator. Na het eten nam hij
het woord en gaf dit eerst aan de klaverjasvoorzitter van Calpe, Dirk
Offenberg, die allen bedankte voor deze fijne dagen met onze clubleden van
Klaverjasclub Schoppen 9. Volgens hem was het een geslaagde reis. 

Hierna ging Henk Beije verder: hij bedankte allen die hadden meegewerkt
aan het slagen van deze reis, in het bijzonder onze hoofd-sponsors Charl
Hilgers en Richard Terbraak, die vorig jaar de wisselbeker hadden geschonken.

Deze was toen  gewonnen door Margret Vegter, en ra, ra wie hem dit jaar
won? Ja hoor, die won haar man, Rieks Vegter. De beker is dus weer een jaar
te bewonderen achter de bar in onze Club.

Maar ook hier was de eerste prijs voor Calpe, en wel voor de vrouw van
de voorzitter, Willy Offenberg met 19794 punten, tweede Rieks Vegter met
19695 punten en de derde prijs voor Aart van Zuijlen met 19611 punten. 

U kunt wel raden wie de mooie mand meenam naar huis, doch er stonden
meer dan 10 prijzen op tafel, ook één voor de poedelprijs, en die was voor de
winnares van het Jeu de Boules, Sonja Blom. Zo ziet u maar, het kan verkeren.

De organisator bedankte hierna allen voor de goede sfeer tijdens deze reis,
en wenste hen ook een goede terugreis, na nog een nachtje slapen.

Dit was een “klein” verslag van de reis naar Mojacar ,en als alles bij het
oude blijft, dan gaan wij weer in 2016, tot dan !!!
HB

KLAVERJASSEN vervolg WIJ WAREN IN MOJACAR

Klaverjassen in Mojacar

Bridgen in de Soos
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BRIDGE BRIDGE
Gaarne hierbij een mededeling over de aanvangstijd op de donderdag-
avond, die is 19.00 uur. Dus 18.45 uur aanwezig zijn als het u belieft.
Kunt u niet op tijd zijn?  Bel dan even van tevoren.
Groeten , Jan

KLAVERJASSEN vervolg WIJ WAREN IN MOJACAR

KLAVERJAS WEEKEINDE CLUB LOS HOLANDESES

Na de enthousiaste verhalen van 4 van onze leden, die vorig jaar ook
waren uitgenodigd, kregen 10 van onze leden de gelegenheid om dit jaar deel
te nemen aan een klaverjasdrive van club Los Holandeses, en wel in Mojácar
(Almeria).  

Na een rit van ruim 3,5 uur - terugweg was véél korter (!) - kwamen wij
aan bij hotel Marina Playa. Het hotel voldeed aan de gewekte verwachtingen.
Wij konden meteen aanschuiven aan het uitgebreide lunchbuffet. Dit buffet
was een voorbode van gelijksoortige buffetten voor het ontbijt, lunch en
diner gedurende alle 4 de dagen dat wij in het hotel logeerden. Tijdens de
lunch maakten wij kennis met de deelnemers uit Alfaz del Pi. De groep uit
Calpe werd hartelijk verwelkomd en meteen opgenomen in de groep. 

De gezellige sfeer is gedurende 4 dagen de basis geweest voor een
geslaagd weekeinde. Er werd niet alleen geklaverjast, maar ook gewandeld,
ge-jeu-de-bouled, om cadeaus gedobbeld, en getoerd met een aantal wagens
wat gedeeltelijk op de Dakar-rally leek en menig hart sneller deed kloppen. 

Zoals met alle verwachtingen, waren sommige ervan te hoog gespannen.
Daar hebben wij hartelijk om gelachen . Lachen en plezier kan men als rode
draad door dit weekeinde benoemen. Voor Calpe was dit weekeinde in meer-
dere opzichten geslaagd omdat wij met 7 (poedel)prijzen terugkwamen, en wij
ons daardoor enigszins bezwaard voelden ten opzichte van onze gastheren.

Ik wil hierbij met name een grote pluim geven aan Henk Beije, die dit
weekeinde met zijn team uitstekend georganiseerd heeft. Het zou de inzet
van sommigen tekort doen om ze niet even te noemen. Trudy, Margret, Bart
en vele anderen hartelijk bedankt voor jullie inzet en voor het geslaagde
weekeinde in Mojácar. 

Smaakt naar meer en daarom eindig ik met: tot volgend jaar!
Bernard Sternfeld

          



Kleding en schilderspullen ingepakt? Elektronica opgeborgen en reisbe-
scheiden in orde? Zulke vragen spookten door mijn hoofd toen ik afgelopen
winter op donderdag de laatste schilderles gaf. Op de vrijdag daarna, de 13e,
zouden we naar Nederland gaan rijden.  

De ochtend was helder en koel.  Een lage zon scheen door de ramen van
de Soos. Op het terras was het druk en gezellig. Niemand maakte nog aan-
stalten om naar binnen te gaan om te schilderen.  Voor de zoveelste keer liep
ik langs de wand met schilderijen de haakjes af te stellen zodat alle schilde-
rijen met de bovenrand op gelijke hoogte hingen. “Wie gaat dat doen wan-
neer je straks weg bent?” merkte Aad op. “Linda?” antwoordde ik.. Met een
café solo in de hand liep ik het terras op om in de zon te gaan zitten. 

Fred Mahler was zojuist in gezelschap van Paul Indemans komen aanwan-
delen. Zoals afgesproken zou ik Paul de enveloppe met inhoud geven (de
opbrengst van de schilderijenveiling: honderd een en negentig Euro). 

De topper van de veiling was het schilderij waarop drie volslanke dames,
op de rug gezien, samen het glas heffen. Ada had dit doekje met veel gevoel
voor humor gemaakt. De andere doeken die werden verkocht waren van de
hand van Marijke, Rietje, Miek en Margaret.. En heel bijzonder: een onbe-
kende Brit kocht het doek van Linda: mister Relham, bedankt!

Bloemstukken bleken helaas niet erg in trek op de veiling, waardoor de
“klaprozen” van Sylvia, de beide bloemstukken van Thea en het boeket van
Emy weer terug gingen naar de makers. Verzorg de bloemen goed dames,
dan houden we ze over voor de volgende ronde.

Onze oud-koningin werd door Ruud Bleeker aangekocht. Hij stelde het
doek meteen weer beschikbaar aan de Cub die het opnieuw van hem mag
aanbieden. Maar dan voor tenminste 40,00 Euro.  Zijn er nog koningsgezin-
de belangstellenden?

Daar in de zon op het terras werd ik door de hele Schilderclub extra in het
zonnetje gezet. Met knuffels ,een korte toespraak, een heuse oorkonde en een
aanzienlijk bedrag bedoeld om samen met Marlies uit te gaan eten. Het
afscheid was allerhartelijkst en ik werd zo overladen met complimenten, dat
ik een traantje plengde. 

Dank je wel lieve schilderklas!
Blijf gezond en creatief en tot ziens dit najaar.
Bart.

DE BRUG blz. 16

Schilders Farewell Blues 
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Computer - ondersteuning en TIP
Het niet erg druk, maar af en toe zijn er toch mensen die mij benaderen

om even te helpen met bepaalde instellingen, het plaatsen van  Apps, het
leren omgaan met I-pad, I-phone, tablet en/ of  het doorsturen van een
Whatsapp, een afbeelding die naar iemand anders moet. Het afdrukken van
voorbeelden in de gewenste afmetingen en al dat soort kleine eenvoudige
dingetjes, maar alles wat je snapt is eenvoudig. 

Dus schaam u niet, ik ben bereid om te helpen. Voor het printen wordt wel
een kleine bijdrage verwacht, de inkt komt niet uit een klapperboom. 
Ook nog steeds de gewone computer en laptop, ja, ja mensen, die draaien
ook gewoon nog, daar geldt hetzelfde voor.

Mocht u gebruik willen maken van de computerondersteuning, maak dan
een afspraak met mij d.m.v. E-Mail, Whatsapp, of gewoon via de telefoon,
dan kunnen we een dag en tijd afspreken zodat ik u kan helpen met uw pro-
bleem, of uitleg geven over een nieuw apparaat. 

Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan
a.u.b. uw vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit, tijdens een pauze, of
na afloop, dat is voor mij prettiger.

Hebt u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef ik uw
print in de Soos aan u.

Linda, 
linda@lindacreaciones.com 

Microsoft: illegaal blijft illegaal
donderdag 19 maart 2015
Opschudding gisteren nadat Microsoft verklaarde dat ook illegale
Windows-versies de gratis upgrade naar Windows 10 krijgen. Daarmee
wordt het geen legale versie.
Eerlijk duurt toch het langst. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat
Windows 10 een gratis upgrade is voor iedereen die momenteel Windows 7,
8 of 8.1 gebruikt. Ook voor hen die een illegale versie hebben. Microsoft ver-
duidelijkt nu dat dat weliswaar het geval is maar de versie illegaal blijft. 

De upgrade werkt gewoon maar is dan niet automatisch geactiveerd.
Daarvoor is een serienummer nodig. Microsoft waarschuwt er verder voor dat
illegale Windows-versies mogelijk niet alle beveiligingsupdates ontvangen.
Duurbro (met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van
Seniorweb)
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Tekenen en schilderen --
13.30 uur Shantykoor Ruud Kerkhof
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.30 uur Bridge Riek Tol
20.00 uur Klaverjassen Henk en Dini Beije

Donderdag

10.30-11.00 uur Klein onderhoud Biljart Biljartleden
11.00-13.00 uur Biljartinstuif Ruud Brouwer
13.00-14.00 uur Biljartles Jean Pierre Peeters
10.30 uur Tekenen en schilderen --
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Riek en Jan Tol

Vrijdag

20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen Henk Murks
Ruud van den Born

10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Henk en Dini Beije

WEEKAGENDA

                



LONG TERM  and HOLIDAY RENTAL

MANAGEMENT
PMR Lange Termijn- en Vakantieverhuur Management

Als u een ongebruikte woning heeft dan kunt u profiteren van onze ervaring en
expertise. Door met ons samen te werken, kunt u de bezerttingsgraad en de

inkomsten van uw vakantiehuis of investeringsproject verhogen

- PMR’s toegewijd personeel zal persoonlijk uw huis gedurende het hele jaar
verzorgen. Waarom geen gebruik maken van deze, keer op keer bewezen, service? 
Uw gemoedsrust en privacy zijn gewaarborgd..

- Onze locale werknemers zorgen voor uw woning en wij houden u op de hoogte 
van actuele boekingen.

- PMR is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, veiligheid en absolute privacy.
- Betalingen zijn altijd snel en binnen de afgesproken termijn.
- Meer dan duizend gasten hebben in 2011 de ruime keuze en het brede scala aan 

woningen gewaardeerd. En met ruim 2000 boekingen voor de eerste 6 maanden
van dit jaar zijn wij de leiders op het gebied van vakantiehuizen en
appartementen in de regio.

Ons kantoor in Alfaz del Pi is centraal gelegen en wij bedienen o.a. Villajoyosa, 
la Nucia, Finestrat, Benidorm, Albir en Altea.

DE BRUG blz. 19

TAPA
Het is altijd makkelijk om een tapa in huis te hebben voor bij een lekker drankje, of wan-
neer er onverwacht visite komt binnenlopen. Het resultaat van dit recept, waarbij kaas
gemarineerd wordt in olie met verse kruiden, is heerlijk op een tostada of knapperig
stukje stokbrood. Wanneer je Manchego-kaas marineert in olie, krijgt hij een bijzonder
lekkere smaak. Als de pot gevuld is zet je hem het best in een donkere koele ruimte. De
kruiden hebben wel minstens een week nodig om hun heerlijke aroma af te geven. ¡Dat
wordt smullen...que aproveche!
Wat heb je nodig: Een stuk licht belegen Manchegokaas van ongeveer 400
gram, goede kwaliteit olijfolie, takje verse tijm, takje verse rozemarijn,
kleine chilipeper en eventueel een zongedroogd tomaatje, wat peper en zout. 
Hoe maak je het: Snij de kaas in blokjes, en doet deze in een glazen pot. 
-Leg  tegelijkertijd je ook de geknipte verse kruiden, het pepertje en/of het in
stukjes gesneden zongedroogde tomaatje tussen de kaas. Zorg dat alles mooi
verdeeld is. Doe er een beetje peper en zout bij en roer het geheel even door.
-Giet dan de olie erbij, net zolang tot alles goed onder staat. 
-Sluit de pot, en laat de kaas marineren op een koele en droge plaats. Nu
eventjes geduld hebben...maar al na een week heeft de kaas een heerlijke
smaak. De olie kun je eventueel gebruiken voor het maken van een dressing
of voor over een pastagerecht. VW

           


